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Από το πρακτικό της αριθµ. 04/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 08/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Γνωµοδότηση επί αιτούµενης χωρικής µεταβολής των υπ αριθµ. 869, 870, 876 και 877 αγροτεµαχίων της
οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος Θέρµης έτους 1931. 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 11η Απριλίου 2017  ηµέρα της εβδοµάδας

Μ. Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 11794/07-04-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε

σε καθένα Σύµβουλο,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα 6  µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 3. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

4. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 2ο

θέµα   ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την υπ. αριθ. 6350/24-02-2017 σχετική

εισήγηση  του  αρµόδιου  Γραφείου  Απαλλοτριώσεων  και  ∆ηµοτικής  Περιουσίας  της  ∆/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 1743/20-01-2017 αίτησή του ο κ. Φαραζάς ∆ηµήτριος ζήτησε από το ∆ήµο

Θέρµης  τη  συναίνεσή του  στη χωρική µεταβολή των  υπ’αριθ.  869,  870,  876  και  877  αγροτεµαχίων  της

Οριστικής  ∆ιανοµής  του  αγροκτήµατος  Θέρµης  έτους  1931,   µε  ΚΑΕΚ 190432810012,  190432810005,

190432810017,  190432810019,  µε  σκοπό  την  υποβολή  αίτησης  διόρθωσης  σφαλµάτων  γεωµετρικών

στοιχείων στο Εθνικό κτηµατολόγιο για την τακτοποίηση του ακινήτου, έτσι ώστε να πάρει σχήµα και µορφή

σύµφωνα µε το διάγραµµα της Οριστικής ∆ιανοµής του Υπουργείου Γεωργίας. 

Ιστορικό :

Α)  Το  υπ’αριθ.869  αγροτεµάχιο,  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµή  του

αγροκτήµατος  Θέρµης  έτους  1931,  έχει  εµβαδόν  4000τ.µ.  και   συνορεύει,  δυτικά  µε  αγροτική  οδό

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης,

Β) Στο Εθνικό Κτηµατολόγιο το υπ’αριθ.869 αγροτεµάχιο έχει εµβαδόν Ε=3455,38τ.µ. και  ΚΑΕΚ

190432810012,



Γ)   Το  υπ’αριθ.870  αγροτεµάχιο,  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµή  του

αγροκτήµατος Θέρµης έτους 1931, έχει εµβαδόν 4000 τ.µ. και  συνορεύει, βορειοδυτικά µε αγροτική οδό

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης,

∆) Στο Εθνικό Κτηµατολόγιο το υπ’αριθ.870 αγροτεµάχιο έχει εµβαδόν Ε=4070,03τ.µ. και  ΚΑΕΚ

190432810005,

Ε) Το  υπ’αριθ.876  αγροτεµάχιο,  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµή  του

αγροκτήµατος Θέρµης έτους 1931, έχει εµβαδόν 3005.τ.µ. και  συνορεύει, νοτιοδυτικά µε αγροτική οδό

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης,

ΣΤ) Στο  Εθνικό  Κτηµατολόγιο  το  υπ’αριθ.876  αγροτεµάχιο  έχει  εµβαδόν  Ε=3000,53τ.µ.  και

ΚΑΕΚ 190432810017,

Ζ)  Το  υπ’αριθ.877  αγροτεµάχιο,  σύµφωνα  µε  το  διάγραµµα  της  Οριστικής  ∆ιανοµή  του

αγροκτήµατος  Θέρµης  έτους  1931,  έχει  εµβαδόν  4800τ.µ.  και   συνορεύει,  δυτικά  µε  αγροτική  οδό

ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης,

Η) Στο Εθνικό Κτηµατολόγιο το υπ’αριθ.877 αγροτεµάχιο, µετά την απαλλοτρίωση τµήµατος στο

νότιο όριό του από ∆ηµόσια οδό, έχει εµβαδόν Ε=1955,24τ.µ. και  ΚΑΕΚ 190432810019,

Θ)  Σύµφωνα  µε  το  τοπογραφικό  διάγραµµα  γεωµετρικών  µεταβολών  της  Αγρ.Τοπογράφου

Μηχανικού  Κατεφίδου  Αικατερίνης,  τα  παραπάνω  αγροτεµάχια,  βάσει  Κτηµατολογίου,   έχουν

µετατοπισµένα όρια, σχήµα και µορφή. Ειδικότερα, 

• τµήµα του υπ’αριθ.869 αγροτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190432810012, στοιχεία  17-21-22-24-25-26-53-

54-55-56-17  και  εµβαδόν  Ε=89,38  τ.µ.  καταλαµβάνεται  από  τον  αγροτικό  δρόµο  µε  ΚΑΕΚ

19043ΕΚ00139, 

• τµήµα του υπ’αριθ.870 αγροτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190432810005, στοιχεία 67-32-53-54-70-67 και

εµβαδόν Ε=140,43 τ.µ καταλαµβάνεται από τον αγροτικό δρόµο µε ΚΑΕΚ 19043ΕΚ00139,

• τµήµα του υπ’αριθ.876 αγροτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190432810017, στοιχεία 27΄-28΄-29΄-11-9-4-21΄-

26΄-27΄  και  εµβαδόν  Ε=100,13  τ.µ   καταλαµβάνεται  από  τον  αγροτικό  δρόµο  µε  ΚΑΕΚ

19043ΕΚ00139,

• τµήµα του αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 19043ΕΚ00139, στοιχεία 65-66-75-74-65 και  εµβαδόν

Ε=99,85 τ.µ  καταλαµβάνεται από  το υπ’αριθ.877 αγροτεµάχιο µε ΚΑΕΚ 190432810019.

Με την αίτησή του, ο κ.∆ηµήτριος Φαραζάς αιτείται την αποδοχή από το ∆ήµο Θέρµης της διόρθωσης των

ορίων  των  παραπάνω  αγροτεµαχίων,  (πίνακας  ιδιοκτητών  στο  συνηµµένο  τοπογραφικό  διάγραµµα

γεωµετρικών µεταβολών της Αγρ.Τοπογράφου Μηχανικού, Κατεφίδου Αικατερίνης), µε την αγροτική οδό.

 

Μετά τα παραπάνω, µε την αιτούµενη χωρική µεταβολή, η κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής: 

i) Τµήµα του αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 19043ΕΚ00139, µε κορυφές (17-21-22-24-25-26-53-

54-55-56-17)  και εµβαδόν Ε=89,38  τ.µ.,  αποδίδεται στο  υπ’αριθ.869 αγροτεµάχιο (ΚΑΕΚ

190432810012),



ii) Τµήµα του αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 19043ΕΚ00139, µε κορυφές (67-32-53-54-70-67)  και

εµβαδόν Ε=140,43τ.µ., αποδίδεται στο υπ’αριθ.870 αγροτεµάχιο (ΚΑΕΚ 190432810005),

iii) Τµήµα του αγροτικού δρόµου µε ΚΑΕΚ 19043ΕΚ00139, µε κορυφές (27΄-28΄-29΄-11-9-4-21΄-

26΄-27΄)  και  εµβαδόν  Ε=100,13τ.µ.,  αποδίδεται  στο  υπ’αριθ.876  αγροτεµάχιο  (ΚΑΕΚ

190432810017),

iv) Τµήµα του υπ’αριθµ.877 αγροτεµαχίου µε ΚΑΕΚ 190432810019, µε κορυφές  (65-66-75-74-

65) και  εµβαδόν Ε=99,85 τ.µ, αποδίδεται στον αγροτικό δρόµο (ΚΑΕΚ  19043ΕΚ00139),

v) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες το υπ’αριθ.869 αγροτεµάχιο έχει κορυφές 56-

55-54-53-58-59-60-61-62-18’-63-64-10’-20-17-56 και τελικό συνολικό εµβαδόν (για το Εθνικό

Κτηµατολόγιο) Ετελ.=4001,00τ.µ.,

vi) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες το υπ’αριθ.870 αγροτεµάχιο έχει κορυφές 59-

58-53-54-70-67-32-42-23΄-68-69-59  και  τελικό  συνολικό  εµβαδόν  (για  το  Εθνικό

Κτηµατολόγιο) Ετελ.=4056,02τ.µ.,

vii) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες το υπ’αριθ.876 αγροτεµάχιο έχει κορυφές 64-

63-19΄-20΄-22΄-25΄-27΄-28΄-29΄-66-65-4-21΄-64 και τελικό συνολικό εµβαδόν (για το Εθνικό

Κτηµατολόγιο) Ετελ.=3033,41τ.µ.,

viii) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες και µετά την απαλλοτρίωση τµήµατος στο

νότιο όριό του από ∆ηµόσια οδό, το υπ’αριθ.877 αγροτεµάχιο έχει κορυφές 74-75-31-35-38-

39-40-48-52-53-54-55-21-15-6-5-74  και  τελικό  συνολικό  εµβαδόν  (για  το  Εθνικό

Κτηµατολόγιο) Ετελ.=1824,88τ.µ.,

ix) Με τα νέα όρια και τις νέες πλέον συντεταγµένες µειώνεται το εµβαδόν της αγροτικής οδού για

το  Εθνικό  Κτηµατολόγιο,  κατά   230,09τ.µ.,  λόγω  αρχικής  εσφαλµένης  καταγραφής  στο

Κτηµατολόγιο,

Επειδή µε την αιτούµενη Χωρική Μεταβολή 

1. επέρχεται προσέγγιση των ορίων των υπ’αριθ.869, 870, 876 και 877 αγροτεµαχίων µε τα όρια

που προβλέπονται από την  Οριστική ∆ιανοµή έτους 1931 αγροκτήµατος Θέρµης, 

2. επέρχεται προσέγγιση των ορίων της αγροτικής οδού µε τα όρια που προβλέπονται από την

Οριστική  ∆ιανοµή έτους  1931  αγροκτήµατος  Θέρµης  και  εξασφαλίζεται  πλάτος  3µ.  για  το

τµήµα της βορειοδυτικά του υπ’αριθ.869 τεµαχίου και  2,5µ. για το τµήµα βορειοδυτικά του

υπ’αριθ.877 τεµαχίου, σύµφωνα και µε το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής

Γης,

3. δεν επέρχεται αύξηση του εµβαδού των παραπάνω ιδιοκτησιών εις βάρος της  δηµοτικής οδού,

        

η υπηρεσία εισηγείται  Υπέρ της αιτούµενης διόρθωσης και της αντίστοιχης επακόλουθης καταχώρισης

στους  χάρτες  του  Εθνικού  Κτηµατολογίου  των  νέων  ορίων  των  τεµαχίων,  όπως  προκύπτουν  από  τη

ζητούµενη χωρική µεταβολή. 



Με βάση τα παραπάνω και αφού ληφθή υπόψη η εισήγηση της υπηρεσίας καλείται η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής να εισηγηθεί σχετικά προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,

αναφορικά µε τη  διόρθωση και και να εξουσιοδοτηθεί σχετικά ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες σε

σχέση µε την ενηµέρωση – καταχώριση στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.                                                     

   

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος επισήµανε την υπ. αριθ.  21/2017 σχετική απόφαση του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της αιτούµενης χωρικής

µεταβολής των υπ αριθµ. 869, 870, 876 και 877 αγροτεµαχίων της οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος

Θέρµης έτους 1931.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και να διαµορφώσουν

την εισήγησή τους προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010,

όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου  και  της  Υπηρεσίας  µε  συνηµµένα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  και  χάρτες,  την   υπ.

αριθ.21/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις

του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση  της πρότασης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως

αναλυτικά αποτυπώνεται στην προαναφερθείσα  εισήγησή της και στην υπ αριθµ. 21/2017 απόφαση του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, σχετικά µε  την αιτούµενη διόρθωση και την αντίστοιχη

επακόλουθη καταχώρηση στους χάρτες του Εθνικού Κτηµατολογίου των νέων ορίων των τεµαχίων, όπως

προκύπτουν από τη ζητούµενη χωρική µεταβολή και συγκεκριµένα των υπ αριθµ. 869, 870, 876 και 877

αγροτεµαχίων της οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος Θέρµης έτους 1931.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 08/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


